						
المستندات المطلوبة



التاريخ:

 -1يرجى تقديم المستندات التالية قبل إدراج الطالب في قائمة االنتظار:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التأكد من ملئ طلب التسجيل .
ً
إضافة إلى صفحة اإلقامة و بطاقة الهوية اإلماراتية) .
صورة عن جواز سفر الطفل (صفحة المعلومات
صورة عن شهادة ميالد الطفل .
شهادة التطعيم األصلية للطفل .
صورة عن التقرير الطبي الخاص بالطفل .
صورة عن شهادات الطفل الدراسية .
أربع صور شخصية للطفل قياس جواز السفر.
إذا كان قد تم تشخيص طفلكم بأن لديه متالزمة داون (داون سيندرم) نرجو منكم إحضار أشعة أكس
للرقبة(داخلية/خارجية).
صورة عن جواز سفر األب  +األم (صفحة اإلقامة و بطاقة الهوية اإلماراتية) .
شهادة الجنسية للوالد ( للمواطنين فقط) .

		

البد من إخضاعه إلى التقييم من قبل المديرة و فريق أخصائيي العالج (طبيب
 -2إن أي طفل يسعى لإلنضمام إلى المركز ّ
المركز ،أخصائي العالج الوظيفي  -أخصائي عالج النطق  -أخصائي العالج الطبيعي  -و المدرّسة المشرفة) و يعتمد إتخاذ قرار
القبول على أداء الطالب خالل التقييم مع المديرة و األخصائيين ،وخالل التقيم يجب حضور كال األبوين مع الطفل.
الهدف من وراء هذا التقييم هو:
 تحديد مهارات الطفل المعرفية ،ومهارات النطق واللغة لديه ،وقدراته اإلدراكية ،ومهاراته االجتماعية إضافة إلى قدراته الحركية. التأكد من توفر البرنامج المناسب للطفل في المركز تبعًا لحالته وقدراته. تحديد الفصل المناسب للطفل في المركز. تحديد األجهزة المطلوبة للطفل ،و وضع التوصيات المالئمة له. -3رسوم التقييم المبدئي من قبل المديرة  ١٥٠٠درهم ،ومن ثم سيتم تحديد موعد آخر للتقييم الشامل مع األخصائيين
والمدرسين (المناسبين لحالته) لتحديد مستوى الطالب  ،ورسوم التقييم الشامل  ١٥٠٠درهم تدفع مقدما.
•

يخضع قبول إنضمام الطفل إلى المركز بتوفير األجهزة واألدوات المطلوبة وإلى وجود صور األشعة ،إذا ُطلبت.

•

عندما يتم قبول الطفل لالنضمام إلى المركز ،تحرر لولي األمر فاتورة بالقسط المستحق على الطفل وبمصاريف
المواصالت ،حيث يجب أن يتم الدفع مقدمًا ونقدًا لكامل المصاريف  ،أو بثالث شيكات مؤجلة قابلة للدفع ،بحيث
يستحق كل شيك مع بداية كل فصل.
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